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االحتفال بالجواد العربي

CELEBRATING THE ARABIAN HORSE

بطولة كأس العالم لمنظمة الجواد العربي لجمال الخيل العربية األصيلة
 3-2أغسطس
و
و بطولة منظمة الجواد العربي لجمال الخيل العربية للمربيين األوروبيين
 5 - 4أغسطس

A HO WO RL D C U P
& 2-3 August
AH O B R EED ER S’ C H AMP IO N SH IP EU ROPE
4-5 August

: +49 175 499 199 5
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mobile

|

kopp@ahosite.org

:

contact
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الموقع  -مدينة شانتييه
منظمة الجواد العربي وعلى موعدها في
شهر أغسطس من لك عام تجدد اللقاء بعشاق
الخيل العربية األصيلة للسنة السادسة على
التوالي لإلحتفال بالجواد العربي بفعاليتين
دوليتين تعتبران األهم لها في قارة أوروبا.
ستحتضنهما مدينة الجمال الطبيعي والكمال
الفروسي «شانتييه» حيث تعتبر «عاصمة الخيل»
التي تشتهر بقصر شانتييه التاريخي ،ومضمار
السباقات ونادي البولو العالمي .وسوف تنظم
هاتين الفعاليتين بشراكة استراتيجية مع مدينة
شانتييه في الفترة بين
( )5-2أغسطس 2018م.

The AHO Europe Events will return to

France and the elegant town of Chantilly
from the 2nd to 5th August for their
6th Chantilly edition. Famous for its

impressive, beautiful château, it’s premier
racetrack and, of course, Chantilly cream,
it is Chantilly’s reputation as France’s

‘Capital of the Horse’ which makes it the
perfect venue for the 6th leg of the AHO
Chantilly shows.

ماكن العروض

نــادي البولــو بشــانتييه

الوصول إلى ماكن العروض
إنطالقاً من حرص منظمة الجواد العربي على

تسهيل الوصول إلى موقع العروض فقد وقع

اإلختيار على نادي البولو بمدينة شانتييه الذي
يقع على بعد 25كم من مطار شارل دي غول
ومسافة  ١,٥كم عن محطة شانتييه للسكك

الحديدية والموقع سهل جداً اإلستدالل عليه.

- By Air : Charles de Gaulle Airport is
25km from the venue. From here you
can take a taxi to the venue.
- By Train : Gare de Chantilly is 1.5km
from the venue and served by trains
from Paris.
- By Car : The venue is easily reached by
road and there is a public car park on
site.
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Join us from the 2nd to 5th of August in Chantilly and be part of one of the most
prestigious and eagerly anticipated Arabian horse shows in Europe.
•
•
•
•

PLATINUM PACKAGE : ( 25.000 € )

GOLD PACKAGE : (15.000 € )

•

•

•
•
•
•
•

1 VIP Table in the first line for the
4-day event
Presentation of one Championship
Award
Presentation of one Class Award
Logo display on adverts and website
1 Banner 500 x 100 cm
Total of 4 full color pages for
advertising in the official show
catalogues

1 VIP Table in the first line for the

4-day event (not in the center)

•

Presentation of one Class Award

•

1 Banner 300 x 100 cm

•
•

Logo display on adverts and website
Total of 2 full color pages for

advertising in the official show
catalogues

SILVER PACKAGE : ( 10.000 € )

BRONZE PACKAGE : ( 5.000 € )

•

•

•
•
•
•
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A beautiful venue to enjoy the hospitality
An excellent opportunity for business networking
Wide range of sponsoring options, from € 5,000 to € 25,000
For tailor made sponsorship packages or partner sponsorships we would be happy
to prepare an individual proposal for your needs.

1 VIP Table in the second line for the
4-day event
Presentation of one Special Trophy
award
Logo display on adverts and website
1 Banner 300 x 100 cm
Total of 1 full color page for
advertising in the official show
catalogues

•
•
•

1 VIP Table in the second line for the
4-day event (not in the center)
Logo display on adverts and website
1 Banner 300 x 100 cm
Total of 1 full color page for
advertising in the official show
catalogues

شانتييه 2018

فئات الرعاية

الرعاية
أهال بشراكء النجاح..

تسعد منظمة الجواد العربي بدعوتكم شراكء في النجاح برعايتكم لهاتين البطولتين من خالل فئات
الرعاية التالية :
الفئة البالتينية  25000 ( :يورو )
•
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف األول
خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم   الجوائز للفائزين في إحدى البطوالت باسم
الراعي البالتيني.
تسليم الجوائز للفائزين في إحدى الفئات باسم
الراعي البالتيني.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع
االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم    500سم ×  100سم داخل
ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )4صفحات دعاية ملونة في الكتيب الرسمي
للبطولة.

الفئة الفضية  10000 ( :يورو )
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف الثاني
خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم إحدى الجوائز باسم الراعي الفضي.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع
االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل
ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )1صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي
للبطولة.

الفئة الذهبية  15000 ( :يورو )
•
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف األول
(فيما عدا الوسط) خالل األيام األربعة للفعالية.
تسليم إحدى جوائز الفئات للفائزين باسم الراعي
الذهبي.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع
االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل
ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )2صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي
للبطولة.

الفئة البرونزية  5000( :يورو )
•
•
•
•

عدد ( )1طاولة (كبار الشخصيات) في الصف الثاني
(فيما عدا الوسط) خالل األيام األربعة للفعالية.
عرض شعار الراعي في اإلعالنات وعلى الموقع
االلكتروني.
عدد ( )1بنر بحجم   300سم ×  100سم داخل
ساحة العرض خالل األيام األربعة للفعالية.
عدد ( )1صفحة دعاية ملونة في الكتيب الرسمي
للبطولة.

وللراغبين في المشاركة بباقات رعاية خاصة أو باقة «راعي شريك» فيمكن إعداد ذلك حسب الطلب.
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Chantilly Traditions

الدورات السابقة بشانتييه

2017
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الدول األعضاء بمنظمة الجواد العربي
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